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खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोग ऩदानधकायी नसपारयस कामाविनध, 2078 

 
प्रस्तािना  ्खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोग ऐन, २०६३ को दपा ३ फभोजजभ आमोगको अध्मऺ एिॊ सदस्मभा 
ननमजुिका रानग सोही ऐन को दपा ४ को उऩदपा २ फभोजजभ नसपारयस गने प्रमोजनका रानग ऐनको दपा ४ 
को उऩदपा ३ फभोजजभ देहामको कामाविनध फनाई रागू गरयएको छ । 
 
१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामाविनधको नाभ “खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोग ऩदानधकायी नसपारयस 

कामाविनध, २०७८”  यहेको छ। 
(२) मो कामाविनध नसपारयस सनभनतफाट स्िीकृत बएको नभनत देजख प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा, मस कामाविनधभा 
(क) “अध्मऺ”  बन्नारे खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोग ऐनको दपा ३ फभोजजभ ननमिु  अध्मऺ 

सम्झनऩुछा। 
(ख) “आमोग”  बन्नारे "खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोग" सम्झनऩुछा। 
(ग) “ऐन”  बन्नारे खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोग ऐन, २०६३ सम्झनऩुछा। 
(घ) “ऩदानधकायी”  बन्नारे आमोगको अध्मऺ य सदस्मराई जनाउॉछ। 
(ङ) “भन्त्रारम”  बन्नारे खानेऩानी भन्त्रारम सम्झनऩुछा। 
(च) “ नसपारयस सनभनत”  बन्नारे ऐनको दपा ४ फभोजजभको नसपारयस सनभनत सम्झनऩुछा। 

३. ऩदानधकायीको रानग मोग्मता  ् (१) ऩदानधकायीको ननमजुि िा भनोनमनको मोग्मता ऐनभा तोवकए फभोजजभ 
हनुेछ। 

४.नसपारयसका रानग अमोग्म भाननने  ्देहामको व्मजि अध्मऺ तथा सदस्मभा नसपारयसका रानग अमोग्म भानननेछ् 
-  

(क) दपा ३ फभोजजभको मोग्मता नऩगेुको,  
(ख) अध्मऺको हकभा ऩैंतीस िषा य सदस्मको हकभा तीस िषा उभेय ऩूया नबएको,  
(ग) भ्रष्टाचाय, सम्ऩजि शवुिकयण, भानि फेचविखन, रागूऔषधको कायोफाय, ऩयुाताजविक िस्त ु िा 

सॊयजऺत िन्त्मजन्त्त ुसम्फन्त्धी कसूय िा नैनतक ऩतन देजखन ेअन्त्म पौजदायी कसूयभा अनबमोग रागेको 
िा सजाम ऩाएको,  

(घ) प्रचनरत काननु फभोजजभ कारोसूचीभा सभािेश बएको, 
(ङ) कुनै विदेशी भरुकुभा स्थामी आिासीम अनभुनत प्राप्त गयेको,  
(च) आपू ननमिु हनुे सािाजननक ननकामभा वहतानधकायी िा राबग्राही बएको,  
(छ) नसपारयस हनु ेननकामसॉग कुनै ठेक्काऩट्टा सम्झौता गयी काभ गरययहेको िा ननजी स्िाथा यहेको, 
(ज) भाननसक सन्त्तरुन ठीक नबएको य 
(झ) गैह्र नेऩारी नागरयक। 

५.सूचना प्रकाशन गने् (१) नसपारयस सनभनतरे आमोगको ऩदानधकायी नसपारयसका  रानग कजम्तभा ऩन्त्र ददनको 
अिनध ददई याविमस्तयको दैननक ऩनरकाभा , भन्त्रारमको सूचना ऩाटी एिॊ िेिसाईटभा  सूचना प्रकाजशत गयी 
इच्छुक व्मजिफाट अनसूुची-१ फभोजजभको दयखास्त आव्हान गनुा ऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सूचना प्रकाशन बएऩनछ सो सूचना फभोजजभको ऩदभा ननमजुि हनु चाहन ेदपा ३ 
फभोजजभको मोग्मता ऩगेुको व्मजिरे देहाम फभोजजभका विियण तथा कागजातको प्रभाजणत प्रनत सॊरग्न 
गयी नसपारयस सनभनत सभऺ दखास्त ददन सक्नेछ्-  
(क) नागरयकताको प्रनतनरवऩ,  
(ख) व्मजिगत विियण (Bi o-dat a),  
(ग) शैजऺक प्रभाण ऩरको प्रनतनरवऩ,  
(घ) अनबुि खलु्न ेकागजातको प्रनतनरवऩ य 
(ङ) उऩदपा (१) फभोजजभको सूचनाभा तोवकएको अन्त्म आिश्मक कागजात। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ अध्मऺको ऩदभा दखास्त ददन इच्छुक व्मजिरे वमस्तो दयखास्त साथ अनसूुची-
३ फभोजजभको खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोगको  सधुाय सवहतको ऩाॉच हजाय शब्दभा नफढाई तमाय 
गरयएको व्मािसावमक कामामोजनासभेत छुटै्ट खाभभा नसरफन्त्दी गयी ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोजजभ सदस्म ऩदभा दयखास्त ददन इच्छुक व्मजिरे वमस्तो दयखास्त साथ अनसूुची-४ 
फभोजजभको खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोगको कामासम्ऩादनराई प्रबािकायी रुऩभा अगाडी फढाउन  
ऩन्त्र सम शब्दभा नफढाई तमाय ऩारयएको अिधायणा ऩर छुटै्ट खाभभा नसरफन्त्दी गयी ऩेश गनुाऩनेछ ।  

६. उम्भेदिायको सॊजऺप्त सूची प्रकाशन गने् नसपारयस सनभनतरे दयखास्त ददन ेअिनध सभाप्त बएऩनछ अनसूुची-2 
को भूल्माङ्कनका आधाय अनसुाय अध्मऺको हकभा शैजऺक मोग्मता , अनबुि य व्मिसावमक कामामोजनाको 
भूल्माङ्कनको आधायभा फढी अॊक प्राप्त गने य सदस्मको हकभा  शैजऺक मोग्मता, अनबुि य अिधायणा ऩरको 
भूल्माङ्कनको आधायभा फढी अॊक प्राप्त गने फढीभा ऩाॉच गणुा उम्भेदिायहरुको सॊजऺप्त सूची भन्त्रारमको 
िेिसाइट तथा सूचना ऩाटीभा प्रकाशन गनुा ऩनेछ। दईु िा सो बन्त्दा कभ आिेदन ऩयेभा उि  आिेदनराई 
कामभै याखी म्माद सवकएको ३ कामाददन नबर थऩ ७ ददनको म्माद ददइ  याविमस्तयको दैननक ऩनरकाभा 
आिेदन ददन ऩनु: सूचना प्रकाजशत गरयनेछ। 

७. भूल्माङ्कनको आधाय  ्(१) अध्मऺ एिॊ सदस्म ऩदभा ननमजुिको नसपारयसको रानग उम्भेदिायको नसपारयस गदाा 
दपा-३ भा उल्रेख बए फभोजजभ मोग्मता एिॊ अनसूुची-२ फभोजजभ शैजऺक  मोग्मता, अनबुि, व्मािसावमक 
कामामोजना, अिधायणा ऩर, व्मािसावमक कामामोजना प्रस्ततुीकयण, अन्त्तिाताा िा नसपारयस सनभनतरे तोकेको 
अन्त्म थऩ उऩमिु आधायभा भूल्माङ्कन गरयनेछ। 
(२) अध्मऺ ऩदभा ननमजुिको नसपारयसका रानग दपा ३ फभोजजभ मोग्मता अनसूुची -२ फभोजजभको शैजऺक 

मोग्मता, अनबुि  य व्मिसावमक कामामोजनाको भूल्माङ्कनका आधायभा फवढभा ५ जनाको सॊजऺप्त सूची 
प्रकाशन गरयनेछ। 

(३) सदस्म ऩदभा ननमजुिको नसपारयसका रानग दपा ३ फभोजजभको मोग्मता, अनसूुची २ फभोजजभको 
शैजऺक मोग्मता, अनबुि एिॊ अिधायणा ऩर सभेतको भूल्माङ्कनका आधायभा प्रवमेक ऩदका रानग फवढभा 
५ जनाको सॊजऺप्त सूची प्रकाशन गरयनेछ। 

(४) उऩदपा २ य ३ फभोजजभ सॊजऺप्त सूचीभा ऩयेका व्मजिहरुको शैजऺक मोग्मता , अनबुि, व्मािसावमक 
कामामोजना/अिधायणाऩर, अध्मऺको उम्भेदिायको हकभा ननजरे ऩेश गयेको व्मिसावमक मोजनाको 
प्रस्ततुीकयण य अन्त्तिातााभा प्राप्त गयेको अकको आधायभा भूल्माङ्कन गरयनेछ । 

८. नसपारयस: (१) नसपारयस सनभनतरे दपा ७ फभोजजभको भूल्माङ्कनको आधायभा प्राप्त अङ्क जोडी सफैबन्त्दा फढी 
अङ्क प्राप्त गने कजम्तभा दईु जना मोग्म उम्भेदिायको छनौट गयी ननमजुिका रानग भन्त्रारमभा नसपारयस 
गनेछ। 
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९. िाधा अडकाउ पुकाउने अनधकाय् मो कामाविनध कामाान्त्िमनभा कुनै िाधा अड्काउ उवऩन्न बएभा मस 
कामाविनधको बािनाको प्रनतकूर नहनुे गयी सनभनतरे आिश्मक व्माख्मा िा व्मिस्था गना सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्त्धत) 

ननमिु िा भनोनमन हनु चाहने ऩदानधकायीरे ऩेश गनुाऩने दयखास्तको ढाॉचा 
खानेऩानी भन्त्रारम भहसरु ननधाायण आमोगको अध्मऺ तथा सदस्म ऩदभा ननमजुि िा भनोनमन बई सेिा गना 
इच्छा बएकोरे देहामका विियण तथा कागजात सॊरग्न गयी मो दयखास्त ऩेश गयेको छु। सो ऩदभा ननमजुि िा 
भनोनमनको रानग अिश्मक ऩने मोग्मता तथा अनबुि यहेको स्िघोषणा सभेत गदाछु य ननमजुि िा भनोनमन 
बएको अिस्थाभा प्रचनरत कानून फभोजजभ इभान्त्दायीऩूिाक आफ्नो ऩदीम जजम्भेिायी ऩूया गने प्रनतििता व्मि 
गदाछु । 

१. ननमजुि िा भनोनमन हनु चाहेको ऩद् 
२. दयखास्त ऩेश गने व्मजिको्- 

(क) व्मजिगत विियण                                       
नाभ थय्-      नागरयकता नॊ.:-      
जायी नभनत:-      नागरयकता जायी जजल्रा्-  
स्थामी ठेगाना्- 
अस्थामी ठेगाना्- 
जन्त्भ नभनत्-   
सम्ऩका  नॊ.:-      इभेर्-  
(ख) शैजऺक मोग्माको विियण 
क्र.सॊ. उऩानध विश्वविद्यारम/जशऺण सॊस्था विजशष्टीकृत 

नफषम ऺेर  
उिीणा गयेको 
सार 

कैवपमत 

      
      
(ग) अनबुि् 
क्र.सॊ. ऩद तह कामाारम/सॊस्था कामायत अिनध कैवपमत 
      
      
(घ) रेख यचना तथा अन्त्म प्रकाशन 
क्र.सॊ. रेख यचना य प्रकाशनको 

नाभ िा विषम 
प्रकाजशत जनार/ऩसु्तक प्रकाशन बएको 

सार 
कैवपमत 

     
     
(ङ) अन्त्म केही खरुाउन ुऩने बए ्

 

क्र.सॊ. ऩद तह कामाारम/सॊस्था कामायत अिनध कैवपमत 
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(च) सॊरग्न कागजात तथा विियण ्
(१) नागरयकताको प्रनतनरवऩ, 
(२) व्मजिगत विियण, 
(३) शैजऺक प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 
(४) अनबुि खलु्ने कागजातको प्रनतनरवऩ, 
(५) अन्त्म आिश्मक कागजात । 

भानथ उल्रेख गयेका सफै विियणहरु साॉचो हनु झठुा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 

दस्तखत्............................ 

नभनत्................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

औॊठाको छाऩ 
  

 
 
 
 

दामाॉ फामाॉ 
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अनसूुची-२ 
(दपा ७ को १ सॉग सम्फजन्त्धत) 

ननमजुिको रानग छनौट गना भूल्माङ्कनका आधाय 
 

ननमजुिको रानग छनौट गना भूल्माङ्कनका आधाय 
(क) अध्मऺको हकभा: 
१. शैजऺक मोग्मता भूल्माङ्कनको आधाय ्      ऩूणााङ्क्१५ 
  (क) न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता िाऩत                                     -१० अङ्क 
  (ख) भानथल्रो शैजऺक मोग्मता िाऩत       -५ अङ्क 

 
२. अनबुि भूल्माङ्कनको आधाय ्       ऩूणााङ्क्१५ 
  (क) न्त्मूनतभ तोवकएको कामा अनबुि िाऩत           - १० अङ्क 
  (ख) थऩ कामा अनबुि िाऩत प्रवमेक िषाको 1 को दयरे फढीभा   - ५ अङ्क 

 
३. व्मािसावमक कामामोजनाको भूल्माङ्कनको आधाय ्     ऩूणााङ्क्२५ 

(क) अिधायणागत स्ऩष्टता        -८ अङ्क 
(ख) सही सूचना य विश्लषेण        -५ अङ्क 
(ग) सभस्माको ऩवहचान य सधुायका रानग सझुाि     -७ अङ्क 
(घ) रेखन शैरी         -५ अङ्क 

 
४. व्मािसावमक कामामोजना प्रस्ततुीकयणको भूल्माङ्कनको आधाय्    ऩूणााङ्क्२५ 

(क) अिधायणागत स्ऩष्टता        -७ अङ्क 
(ख) प्रस्ततुीकयण शैरी        -५ अङ्क 
(ग) विषमिस्तकुो विश्लषेण ऺभता (सभग्र प्रस्ततुीकयण)     -५ अङ्क 
(घ) आवभविश्वास         -४ अङ्क 
(ङ) सभमको व्मिस्थाऩन        -४ अङ्क 

 
५. अन्त्तयिाताा िाऩत         ऩूणााङ्क्२० 

(क) विषमिस्तकुो ऻान        -५ अङ्क 
(ख) सभस्माको ऩवहचान य विश्लषेण शैरी      -५ अङ्क 
(ग) व्मिहारयक ऻान         -२ अङ्क 
(घ) अनबव्मजि शैरी         -३ अङ्क 
(ङ) व्मजिवि         - २ अङ्क 
(च) आवभविश्वास         - ३ अङ्क 

(ख) सदस्मको हकभा: 
१. शैजऺक मोग्मता भूल्माङ्कनको आधाय ्       ऩूणााङ्क:१५ 
  (क) न्त्मूनतभ शैजऺक मोग्मता िाऩत                                     -१० अङ्क 
(ख) भानथल्रो शैजऺक मोग्मता िाऩत       -५ अङ्क 
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२. अनबुि भूल्माङ्कनको आधाय ्       ऩूणााङ्क्१५ 
  (क) न्त्मूनतभ तोवकएको कामा अनबुि िाऩत         - १० अङ्क 
(ख) थऩ कामा अनबुि िाऩत प्रवमेक िषाको 1 को दयरे फढीभा   - ५ अङ्क 

 
३. अिधायणा ऩरको भूल्माङ्कनको आधाय ्      ऩूणााङ्क्२५ 

(क) अिधायणागत स्ऩष्टता        -८ अङ्क 
(ख) सही सूचना य विश्लषेण        -५ अङ्क 
(ग) सभस्माको ऩवहचान य सधुायका रानग सझुाि     -७ अङ्क 
(घ) रेखन शैरी         -५ अङ्क 

 
४. अन्त्तयिाताा िाऩत         ऩूणााङ्क्२० 

(क) विषमिस्तकुो ऻान        -५ अङ्क 
(ख) सभस्माको ऩवहचान य विश्लषेण शैरी      -५ अङ्क 
(ग) व्मिहारयक ऻान         -२ अङ्क 
(घ) अनबव्मजि शैरी         -३ अङ्क 
(ङ) व्मजिवि         - २ अङ्क 
(च) आवभविश्वास         - ३ अङ्क 
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अनसूुची- ३ 
(दपा ५ को ३ सॉग सम्फजन्त्धत) 
व्मािसावमक कामामोजनाको नभूना 

1. नेऩारभा खानेऩानी सेिा उऩरब्ध गयाउने एिॊ भहसरु ननधाायण गने विद्यभान नीनतगत व्मिस्थाको 
विष्रेषण (SWOT Anal ysi s) 

2. खानेऩानीको भहसरु ननधाायणको सैिाजन्त्तक अिधायणा 
3. खानेऩानी भहसरु ननधाायण सम्फन्त्धभा विश्वभा प्रचनरत अभ्मास एिॊ सो को तरुनावभक विष्रेषण य 
4. खानेऩानी भहसरु ननधाायण आमोगको कामामोजना। 
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अनसूुची- ४ 
(दपा ५ को ४ सॉग सम्फजन्त्धत) 

अिधायणा ऩरको नभूना 

1. नेऩारभा खानेऩानी सवुिधाको िताभान अिस्था, 
2. खानेऩानीको भहसरु ननधाायणको सैिाजन्त्तक अिधायणा, 
3. नेऩारभा खानेऩानी भहसरु ननधाायणको व्मिस्था एिॊ अिस्था य 
4. नेऩारको सन्त्दबाभा खानेऩानी भहसरु ननधाायणका रानग अिरम्फन गनुाऩने आधायहरु। 

 


